Fitxa excursió SECCIÓ de MUNTANYA La Massa CCV
Indret: les colònies del Llobregat des del
pont de Pedret, Cal Rosal fins a Cal Prat

Data: 25.11.2018

Temps aproximació amb cotxe:
1 h 20 minuts (130 quilòmetres)

Temps de caminar (orientatiu):
5 hores 30 mnts. aprox. (19 qmts.)

Grau de dificultat: baix

Desnivell acumulat:

+ 170 mts.
- 300 mts.

Responsable i telèfon de contacte: Elisenda (mòbil 608 49 22 34)
Horari:
07:30 aparcament de La Quintana (Vilassar de Dalt)
08:45 deixem algun cotxe a la colònia Cal Prat
09:15 pont de Pedret: aparquem cotxes i comencem a caminar
10:30 esmorzar a Cal Rosal
14:00 dinar a Cal Prat
15:00 anem a buscar cotxes al pont de Pedret i anem a la colònia Can Vidal
16:00 colònia Can Vidal: visita guiada
Material:








entrepà per esmorzar (el cafè el farem en un bar de Cal Rosal)
dinar
bastons per caminar (optatiu ja que el traçat és molt planer)
buff i guants (si ha de fer fred)
paravent
calçat de mitja canya
cantimplora

Descripció ruta:
Es tracta d'una ruta lineal que ressegueix el curs del riu Llobregat i que transcorre entre
camps de conreu, boscos i una frondosa vegetació de ribera tot contemplant nombroses
colònies tèxtils. L’Itinerari comença resseguint l'antic traçat del Carrilet -ara adaptat com
a via verda- des del pont de Pedret a la colònia de Cal Rosal, continuant un recorregut
que ens permetrà un accés directe a cada colònia, entre les que destaquen la de Cal
Rosal, la de l'Ametlla de Casserres o la de Cal Vidal (que acabarem visitant).
Via Verda de Pedret a cal Rosal
Ruta lineal de 6,5 km de longitud que transcorre en bona part per la via verda del pont de
Pedret a Cal Rosal, al costat del riu Llobregat i molt a prop de Berga. L'itinerari s'inicia al
pont de Pedret i va resseguint el curs del Llobregat per l'antiga via del ferrocarril fins a
l'antiga colònia tèxtil de Cal Rosal.
El recorregut és fàcil i planer, apte per tots els publics.
L'itinerari transcorre per un ombrívol i frescal bosc de ribera on sentim la remor de l'aigua
durant tot el recorregut.

De Cal Rosal a Gironella
Continuem l'itinerari a Cal Rosal. El primer senyal se situa vora el camí de Pedret, des
d'on contemplem la fàbrica i el convent de la colònia. Travessem el Llobregat pel pont
vell de la carretera, passant per davant del recinte de la fàbrica, i creuem l'antiga C-16
per un pas soterrat. Ens tornem a acostar al riu i baixem a migdia cap al molí de Minoves
i l'edifici de l'escola. Voregem el pont d'Orniu i seguim pel camí fins a l'església de Sant
Vicenç d'Obiols, una joia del romànic berguedà.
Un cop davant del temple, prenem el camí de l'esquerra que passa pel costat del mas
Lledó i retornem al riu. Accedim a la Colònia de la Plana, força malmesa, que ens rep
amb un magnífic bloc d'habitatges. Davallem cap a la fàbrica de la colònia i, a la vora del
riu, continuem per un camí estret fins al final de la zona industrial. Passem vora el canal i
la fàbrica de l'Ametlla de Casserres, on podem gaudir del seu paisatge presidit per
l'església. Arribem a l'antic pont de les Febres, a l'altre extrem de la colònia. Seguim per
la pista i, després de passar per sota la carretera C-16 (al km 4,67), prenem un corriol
que voreja el canal d'aigua i porta a la font del Balç, situada a Gironella.
Colònia de Cal Metre i Bassacs
Entrem a la vila de Gironella, on trobem la colònia del Cal Metre, situada dins del nucli
urbà. Seguim pel carrer principal de l'avinguda de Catalunya, tombem a l'esquerra pel
carrer Balmes, a la dreta pel de Farguell i creuem el Llobregat pel pont Vell. Girant a la
dreta travessem la riera de la Riba i resseguim el canal de Cal Metre. Més al sud,
arribem a les piscines vorejant el riu i, poc després, a la Colònia Bassacs, que compta
amb una torre imponent. Sense creuar el riu, continuem per un camí que transcorre entre
pollancres i camps.
Viladomiu Vell, Viladomiu Nou i el Guixaró fins Can Prat
Continuem en direcció a la resclosa de Viladomiu Vell. En aquest punt, hi ha els plafons
d'un petit itinerari circular que permet pujar fins al mirador de Cal Lluent. La Ruta de les
Colònies segueix en direcció sud. Voregem el riu tot passant pel costat de la palanca de
Viladomiu Vell i de la resclosa de Viladomiu Nou. Travessem el riu per la palanca de
Viladomiu Nou. Un cop passat el canal i l'espai de la fàbrica, seguim per una carretera
ben asfaltada i flanquejada per plataners que ens conduirà a la Colònia del Guixaró. No
prenem el petit corriol que creua uns horts i el Llobregat per que si no ja no podriem
tornar a l’altre riba dins a Puig-reig. I continuem per un camí paral·lel a la carretera C-162
que ens durà a la colònia de Cal Prat on finalitza l’excursió.
Allà dinarem i anirem a buscar els cotxes al pont de Pedret per anar cap a Can Vidal on
farem la interessant visita guiada de la colònia tèxtil.
La colònia tèxtil de Can Vidal
El Museu de la Colònia Vidal és l’aposta per reviure el passat en la pròpia pell. Des de
l’any 1995 el Museu explica com eren la vida i el treball en una colònia tèxtil als inicis del
segle XX. Una extensa passejada per la colònia Vidal ens serveix per mostrar, a través
d’espais com l’escola, la fàbrica o els habitatges, la realitat d’un moment històric de
cabdal importància per la història contemporània del nostre país i la seva industrialització
No us perdeu aquesta interessant visita, un museu a flor de pell.
Nº d’assistents:

Valoració:

